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Introdução

Qualquer negócio necessita que o máximo de 

pessoas sejam fidelizadas, mas, quando nos 

referimos a clínicas e consultórios, essa prática 

se torna um pouco mais delicada. Isso porque 

esses profissionais têm a responsabilidade de 

lidar com a saúde e o bem-estar de pacientes 

que, na maioria das vezes, sentem-se receosos 

na hora de escolher um médico que atenda às 

suas necessidades — sem contar a apreensão 

que eles estão sentindo por não saber ao certo o 

que está acontecendo com a sua saúde.

No entanto, após a primeira consulta, já é 

possível quebrar as principais objeções dos 

pacientes, mostrando a eles suas competências 

e conhecimento sobre a sua especialidade.

Atualmente, os pacientes estão ainda mais exigentes e, se você 

deseja fidelizá-los, é preciso ir além do bom atendimento e oferecer 

a eles toda a assistência necessária para melhorar a experiência 

com a sua clínica. Tendo em vista essas questões, escrevemos 

este eBook para ajudá-lo a entender como a fidelização dos 

pacientes deve funcionar, quais são as principais estratégias e sua 

importância. Continue a leitura para saber mais! :)

https://blog.iclinic.com.br/consulta-particular-como-engajar-pacientes-alem-do-preco/
https://blog.iclinic.com.br/habilidades-que-todo-medico-deve-ter/
https://blog.iclinic.com.br/habilidades-que-todo-medico-deve-ter/
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Uma das principais vantagens em fidelizar os pacientes 

está em poder oferecer a eles o melhor tratamento possível. 

Ao fidelizá-los, você conseguirá desenvolver melhor o seu 

trabalho, podendo dar continuidade ao tratamento, e, em 

consequência, proporcionará a eles os resultados esperados.

Dessa forma, é possível mantê-los engajados, melhorando o 

relacionamento entre médico e paciente. Isso fará com que 

eles confiem cada vez mais no seu trabalho, indicando-o 

para familiares e amigos e ajudando você a se tornar 

referência na sua especialidade. Com tudo isso em prática, 

é possível aprimorar a satisfação do paciente, mostrando 

a ele que a sua clínica é um lugar seguro para realizar os 

tratamentos e que conta com profissionais competentes 

para atendê-lo.

A fidelização de pacientes ajudará a 
sua agenda a permanecer cheia. Com 
atendimento de qualidade e as demais 
técnicas que vamos explicar a seguir, a 
sua clínica ganhará destaque em relação à 
concorrência.

Entenda a importância 
da fidelização de 
pacientes

https://blog.iclinic.com.br/satisfacao-do-paciente/
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Como funciona o processo de fidelização

Agora que você já sabe a importância da 

fidelização dos pacientes, é importante 

saber como esse processo deve 

funcionar no pré e pós-atendimento. 

São detalhes relevantes que devem ser 

observados para garantir a satisfação do  

paciente. Acompanhe.

PRÉ-ATENDIMENTO

Antes de atender seu paciente, ele 

precisará aguardar na recepção. Esse 

momento é muito importante, pois 

também podem ser usadas estratégias 

para fidelizá-los. Veja!
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FACILITE O AGENDAMENTO DAS CONSULTAS

O agendamento de consultas é o primeiro contato do 

paciente com a sua clínica. Por esse motivo, é de suma 

importância garantir que ele terá uma boa impressão, 

facilitando todo o processo.

Primeiramente, se a clínica ainda não conta com o 

agendamento online, você precisa mostrar para a sua 

equipe algumas atitudes importantes a serem tomadas na 

hora de prestar esse primeiro atendimento. Sendo assim, 

oriente o responsável a ser cordial ao telefone e repassar 

todas as informações necessárias com uma linguagem 

simples e clara.

Caso a clínica disponibilize atendimento via WhatsApp, 

a atenção deve ser redobrada, pois, na maioria dos casos, 

pode acontecer de a secretária começar a responder ao 

paciente e depois se esquecer de concluir a conversa 

porque surgiram outras situações para ela resolver.

Nesse caso, uma boa dica é utilizar o WhatsApp 

Web. Dessa forma, você transfere a conversa para 

a tela do computador para facilitar a organização 

e visualização e, também, não passa uma má 

impressão aos outros pacientes que estão esperando 

atendimento.

No entanto, ressaltamos que o ideal 
é contar com uma agenda online, 
a qual facilita todo o processo e 
permite que o próprio paciente 
marque sua consulta na data e 
horário que desejar. 

Além disso, ela possibilita criar uma fila  

de espera, assim, quando um paciente cancela a 

consulta antecipadamente, você pode inserir outro 

no horário vago.
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OFEREÇA UM ESPAÇO COM CAFÉ

Outro fator importante que merece ser observado 

para proporcionar a melhor experiência para o 

paciente durante o pré-atendimento é oferecer a 

ele um espaço com café, chá e algumas bolachas, 

por exemplo. Também é importante manter um 

bebedouro na sua recepção.

Em épocas do ano mais quentes, é interessante 

disponibilizar, além do que já foi mencionado, 

sucos e, até mesmo, algumas frutas para que 

seus pacientes possam se refrescar enquanto 

aguardam atendimento.

Esse tipo de prática faz com que o paciente se 

sinta acolhido na sua clínica. Além disso, esses 

momentos fazem com que os pacientes interajam 

entre si e com os seus colaboradores também. 

Esse tipo de relacionamento fortalece a percepção 

de valor da clínica, pois mostra que ela não está 

apenas preocupada com quanto o paciente pagará 

por cada tratamento ou consulta, mas, sim,  

que ela se importa com o bem-estar dele em  

todos os momentos.
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DISPONIBILIZE UM ESPAÇO CONFORTÁVEL

Quando uma pessoa se dirige a uma clínica, normalmente 

ela está apreensiva e preocupada com um possível 

diagnóstico ruim. Levando isso em consideração, você 

precisa oferecer a ela um ambiente confortável para que ela 

se sinta o mais à vontade possível.

Sendo assim, a recepção precisa ser ampla e ter móveis 

confortáveis. No lugar de cadeiras, dê preferência a assentos 

aconchegantes, como sofás e pufes. Além disso, também 

é interessante montar um espaço kids, mesmo que sua 

especialidade não seja a pediatria. Muitas vezes, os pais vão 

à clínica acompanhados dos filhos e, quando não há um 

espaço assim, as crianças costumam ficar muito agitadas, 

não dando sossego para os pais.

Oferecer acesso ao Wi-Fi e ter uma TV na recepção também 

são opções interessantes de entretenimento.
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PÓS-ATENDIMENTO

Agora que o paciente já se consultou, não há 

mais nada o que fazer? Claro que sim! O pós-

atendimento é essencial para garantir a fidelização 

do paciente. Saiba o que você precisa fazer:

ENVIE CONTEÚDOS 
RELEVANTES POR E-MAIL

Você já deve ter ouvido falar nas estratégias de e-mail 

marketing, não é mesmo? Pois bem, elas também 

podem ser usadas para fidelizar seus pacientes. Sendo 

assim, você precisa, antes de qualquer coisa, montar 

sua lista de e-mails. Para isso, você pode solicitar 

aos seus pacientes essa informação no momento 

do cadastro ou, então, oferecer materiais online 

gratuitos e solicitar a eles o endereço eletrônico 

para enviar o que foi prometido — o que deve ser 

implementado nas suas estratégias de atração.

Feito isso, você já pode começar a trabalhar com o e-mail 

marketing, enviando os conteúdos do seu blog, exclusivos e 

até promocionais, mas tudo isso precisa ser planejado para que 

eles sejam enviados no momento certo. Somente assim, essa 

estratégia conseguirá proporcionar os resultados desejados. 

Uma dica é contratar uma consultoria, ou agência, especializada 

em marketing para médicos para te ajudar nessa tarefa.

https://blog.iclinic.com.br/15-tecnicas-para-fidelizar-os-pacientes-da-clinica/
https://blog.iclinic.com.br/cadastro-de-pacientes-atualizado/
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ANTECIPE AS NECESSIDADES 
DOS PACIENTES

Esse é um detalhe que muitas vezes passa despercebido 

pelos profissionais, no entanto, faz toda a diferença no 

momento da fidelização. Antecipar as necessidades  

dos pacientes é essencial para conquistar seu  

carisma e afeição.

Vamos dar um exemplo. Imagine que você atendeu um 

paciente e receitou alguns medicamentos para ele.  

O que será que ele pensaria se, ao finalizar a consulta,  

você disponibilizasse algumas amostras dos remédios  

que ele precisa?

Com certeza, o paciente se sentiria, no mínimo, muito bem 

tratado. Essa estratégia surpreende as pessoas, pois elas, 

normalmente, não esperam por gentileza nem favores 

quando vão a uma clínica. Sendo assim, observe quais são 

as principais necessidades de seus pacientes e antecipe-as.
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ORGANIZE OS PROCESSOS INTERNOS

Manter todos os processos internos organizados é muito 

importante, porém, não é uma tarefa fácil, pois muitos deles são 

burocráticos e demandam muito tempo para serem concluídos. 

Levando isso em consideração, é essencial que você conte com um 

software de gestão para otimizar a produtividade da sua equipe.

Por meio dele será possível agilizar a conclusão das tarefas e 

oferecer aos pacientes um atendimento de qualidade. Isso só 

é possível porque algumas atividades na clínica podem ser 

automatizadas, não necessitando da presença do colaborador 

no momento da operação: basta programá-las para que tudo saia 

conforme o planejamento.

Engana-se quem pensa que os clientes não observam o 

funcionamento dos processos internos da clínica. Muito pelo 

contrário, eles sempre estão atentos a esses detalhes, mesmo que de 

maneira inconsciente, por isso qualquer deslize, ou desorganização, 

pode chamar a atenção e prejudicar a sua satisfação.
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Conheça as 
principais 
estratégias para 
fidelizar pacientes

A seguir, listamos as principais estratégias que devem ser 

colocadas em prática na sua clínica. Por meio delas, você 

conseguirá conquistar a confiança de seus pacientes e 

melhorar a experiência deles no seu consultório. Confira 

quais são elas!
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COLOQUE EM PRÁTICA O 
MARKETING DE CONTEÚDO

O marketing de conteúdo é uma estratégia muito utilizada 

atualmente, tendo em vista seus ótimos resultados. Nesse 

sentido, é válido ressaltar que a sua concorrência já pode ter 

aderido a essa técnica, então, cuidado para não ficar para 

trás e comece a colocá-la em prática logo.

Antes de tudo, você precisa criar um blog, mas esse tipo de 

serviço pode ser terceirizado. Feito isso, é hora de começar 

a escrever artigos e divulgá-los. Dessa forma, você pode dar 

dicas sobre como cuidar da saúde, falar sobre a importância 

de manter as consultas em dia etc. Mas cuidado para não 

contrariar as exigências do Código de Ética do CFM, OK?

Nesse momento, você pode contar com o auxílio de um 

profissional experiente na área do marketing digital para 

otimizar seus processos e evitar erros.
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CRIE ANÚNCIOS PARA  
ESTIMULAR O ENGAJAMENTO

Criar um engajamento com seus pacientes é muito importante 

para fortalecer o relacionamento de vocês e, consequentemente, 

aumentar a confiança. No entanto, é preciso colocar algumas 

estratégias em prática para conquistar esse objetivo.

Atualmente, as redes sociais disponibilizam uma opção para 

você impulsionar seus anúncios, isto é, você escolhe a quantia 

que pretende pagar para que o anúncio seja visualizado por um 

maior número de pessoas.

Com isso, além de atrair novas pessoas para a clínica, seus 

pacientes começarão a fazer perguntas, vão querer saber  

mais sobre os procedimentos da clínica etc. Esse engajamento 

ajudará a quebrar as principais objeções deles e, assim,  

fazer com que eles se sintam seguros em continuar se 

consultando com você.
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OFEREÇA ATENDIMENTO 
HUMANIZADO

Muito se tem falado em atendimento humanizado. 

Mas você sabe o que é isso? Esse tipo de atendimento 

foge do tradicional, pois ele se preocupa 100% com o 

bem-estar do paciente e como ele se sente diante do 

problema que está enfrentando.

Ele consiste em oferecer um tratamento 

individualizado, baseado na ética profissional. Por meio 

do atendimento humanizado, é possível melhorar a 

comunicação com o paciente e sua família, levando em 

consideração a pessoa como um todo. Essas atitudes 

transmitem segurança, confiança e apoio: tudo o que o 

paciente precisa na hora do atendimento clínico.

https://blog.iclinic.com.br/humanizacao-na-saude-como-aplicar-na-clinica-medica/
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INVISTA EM TECNOLOGIA

A tecnologia está revolucionando todos os setores do mercado, 

principalmente a área da saúde. Nesse sentido, pensando em  

oferecer o melhor atendimento possível ao seu paciente, não deixe  

de investir em tecnologia.

Esse investimento deve ser feito desde os processos 

administrativos, como na contratação de um software de gestão, 

ao atendimento, com o uso de prontuário eletrônico - para ter fácil 

acesso a todo o histórico do paciente, e mostrar a ele o progresso 

dos tratamentos -, além de investir em equipamentos que serão 

usados no tratamento dos pacientes.

Tenha em mente que priorizar a tecnologia é inevitável para 

quem está no mercado e pretende se destacar da concorrência. 

Inclusive, ela pode até se tornar um diferencial competitivo 

importante, conquistando a preferência dos seus pacientes.
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Conclusão

Como você pôde perceber, fidelizar um paciente exige 

muita dedicação. Por esse motivo, é importante treinar 

sua equipe para que ela possa oferecer o melhor 

atendimento aos pacientes. Lembre-se de que um 

deslize, por mínimo que seja, pode contribuir para 

manchar sua reputação como profissional e a da sua 

clínica também.

Por isso, todos precisam estar preparados para atender 

às necessidades dos pacientes, desde o pré-atendimento 

até o pós, que, conforme mencionado, é essencial para 

garantir a fidelização. :)
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COMPARTILHE     
  ESSE CONTEÚDO

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
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Fundada em 2011, a empresa oferece um software 

especializado para a gestão de clínicas médicas, com a missão 

de proporcionar às clínicas e aos consultórios a possibilidade 

de realizar uma melhor gestão por meio da tecnologia.

A ferramenta possibilita o agendamento de consultas e 

oferece até prontuários eletrônicos, sem contar nos recursos 

que otimizam a rotina administrativa da clínica e melhoram a 

rotina de todos os envolvidos.

O software pode ser acessado de qualquer lugar, Windows, 

Mac, smartphones e tablets.

https://www.facebook.com/iClinicApp/
https://www.youtube.com/channel/UC1PSh_qAVJUGz-mE5nNMmXg
https://www.linkedin.com/company/iclinic---software-m-dico-para-gest-o-de-cl-nicas/
https://www.instagram.com/iclinicapp/
https://blog.iclinic.com.br/
https://iclinic.com.br/
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